Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

PM
Datum

1 (2)
Diarienr

2018-02-21
Enheten för lärande från olyckor och kriser
Marianne Stålheim
010-240 5665
marianne.stalheim@msb.se

Nationellt forum för olycksutredning, NFO,
verksamhetsåret 2016
Verksamhet 2016
Under året har fyra möten planerats men tre möten har genomförts. Det
inställda mötet skulle ha varit på MSB i Karlstad men det är bara att konstatera
att det är svårt att få full uppslutning utanför storstadsområdena på grund av
kommunikationerna. Värdar för mötena har varit Södertälje kommun,
Elsäkerhetsverket, och Transportstyrelsen. Intresseföreningen för
processäkerhet, IPS, tillkom som ny medlem under året.
De två första mötena genomfördes som normala möten medan det sistnämnda
var ett så kallat temamöte på två dagar. Syftet med temadagar är att
medlemmarna ska få tid och möjlighet att fördjupa sig inom ett tema. Denna
gång var temat sjösäkerhet som Transportstyrelsen anordnade med besök på
Kustbevakningen. Kustbevakningen berättade om sin verksamhet och visade
sina lokaler. De delgav även sina erfarenheter av alkohol- och fartkontroller.
Båtförsäkringsbolagens haveriinspektör berättade om erfarenheter från
inträffade olyckor. Transportstyrelsen gav några fallbeskrivningar av
fritidsbåtolyckor samt utfallet av en tingsrättsdom. Sjöräddningssällskapet
berättade dels om sin verksamhet: räddningssituationer till sjöss dels om sina
upplevelser från räddningsaktioner med de gula båtarna på Medelhavet hösten
2015. Som kronan på verket fick vi möjlighet till att beskåda huvudstaden från
vattnet genom en åktur med en av sjöräddningens båtar.
Den grundutbildning i olycksutredning som arbetats fram av NFO och
Karlstads universitet har genomförts för sjätte året i rad. Kursutvärderingarna
har fortsatt vara positiva. Efterfrågan på grundutbildningen har stabiliserats
från att det alltid funnits en kö till att det numera finns ett underlag för att
genomföra utbildningen. Den avancerade olycksutredningsmetodikkursen,
KOM har fortsatt god efterfrågan och en kurs har genomförts under året.
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NFO:s hemsida finns på MSB:s webb och sköts fortlöpande av MSB. Syftet med
sidan är att informera om NFO och NFO:s aktiviteter som utbildningar,
konferenser och publikationer. Det finns även möjlighet för i NFO ingående
organisationer att informera om egna utbildningar och publikationer inom
området. www.msb.se/nfo
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NFO har som vanligt varit självfinansierad, vilket innebär att var och en stått
för sina kostnader i samband med möten.
Grundutbildningen och KOM genomfördes som uppdragsutbildning via
Karlstads Universitet.
Under året har följande organisationer varit verksamma inom NFO:
Arbetsmiljöverket
Elsäkerhetsverket
Folkhälsomyndigheten
Försvarsmakten
Landstinget Jönköpings län
MSB
MTO Säkerhet
Region Örebro län
Räddningstjänsten (Uppsala kommun)
SKL
Socialstyrelsen
Statens haverikommission
STF Ingenjörsutbildning AB
Strålsäkerhetsmyndigheten
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vattenfall
SOS Alarm AB
Södertälje kommun
NFC
Scania
Volvo

